
Reporter: Ce înseamnã, în opinia
dumneavoastrã, un "oraº inteligent"?

George Costache: Fundaþia oricã-
rui oraº inteligent este o strategie
coerentã, orientatã spre eficienþã,
grijã faþã de mediu ºi creºterea cali-
tãþii vieþii pentru cetãþeni. Imple-
mentarea tehnologiilor inteligente,
printr-o abordare unitarã, integratã,
care include o serie de domenii: de
la transport ºi energie la sãnãtate
sau clãdiri, poate ajuta oraºele sã rãs-
pundã provocãrilor pe care le
întâmpinã. Beneficiile variazã în func-
þie de tehnologiile implementate ºi
prioritãþile fiecãrui oraº în parte: tim-
pul petrecut în trafic ºi numãrul acci-
dentelor pot scãdea considerabil
prin sistemele de ultimã generaþie
de management al traficului, consu-
mul de energie poate fi redus atât în
spaþiile publice, cât ºi la nivel indivi-
dual, ca urmare a reþelelor electrice
ºi a contoarelor inteligente, dar ºi
prin programe de iluminat stradal
bazate pe senzori, calitatea aerului
este îmbunãtãþitã, nivelul de emisii
diminuat, iar exemplele pot conti-
nua.

Dacã privim spre Viena, considera-
tã în unele studii oraºul cu cea mai

10 Bursa Construcþiilor nr. 8 / 2017

Smart City



bunã calitate a vieþii, municipalita-
tea are obiective clare privind redu-
cerea emisiilor de CO2 ºi creºterea
consumului de energie din surse re-
generabile. Tehnologiile inteligente
sunt folosite pe mai multe paliere
pentru a atinge aceste obiective
strategice. Promovarea folosirii trans-
portului în comun, dar ºi extinderea
parcului auto cu vehicule electrice
sau eficiente energetic se numãrã
printre mãsurile luate pentru atinge-
rea acestor þinte. Spre exemplu, Sie-
mens a livrat în Viena tramvaiele
Ultra Low Floor, care, printre altele,
pot recupera pânã la 30% din ener-
gía folositã la frânare. Acest tip de
vehicul duce la o creºtere a eficien-
þei atât din perspectiva consumului
de energie, cât ºi ca urmare a redu-
cerii timpului de staþionare la urca-
rea ºi coborârea în staþii. Acelaºi mo-
del de tramvai circulã ºi în Oradea,
Siemens livrând în oraº 10 unitãþi
ULF.

Un alt aspect ce nu trebuie neglijat
atunci când vorbim despre oraºele
inteligente este componenta de cer-
cetare. Acest domeniu este la înce-
put de drum, iar pentru a genera so-
luþii cât mai eficiente ºi a creºte nive-
lul de optimizare avem nevoie de
"smart data". Cartierul inteligent
Aspern din Viena reprezintã un pro-
iect de referinþã în domeniul ora-
ºelor inteligente. Este un adevãrat
laborator viu, unde Siemens testea-
zã soluþii de pionierat în domeniul
eficienþei energetice. 1,5 milioane
de date sunt prelucrate zilnic în
Aspern de cãtre specialiºtii Siemens
cu scopul de a optimiza la maximum
consumul energetic ºi soluþiile de
stocare a energiei regenerabile.

Colectarea ºi analizarea datelor ºi
«Internet of Things» sunt concepte
vitale în oraºul viitorului. Ele repre-
zintã «creierul» oraºului inteligent.
Acesta este un domeniu în care atât
Siemens, cât ºi alte companii, dar ºi
universitãþi mari, deruleazã proiecte
ample cu aplicabilitate în domeniul
«smart city»: fie cã vorbim despre
mobilitate, energie sau clãdiri. Un
astfel de proiect, în care ºi compania
Siemens este implicatã, foloseºte in-
formaþiile provenite din trafic pen-
tru a elimina ambuteiajele sau acci-
dentele ºi a scãdea poluarea. Datele
colectate în timp real de la sute de
senzori si camere ajung la utilizatori
printr-o aplicaþie. ªoferul poate ve-
dea dacã pe o porþiune de ºosea
este gheaþã ºi poate preveni un

eventual accident reducând viteza
sau poate urmãri în cât timp se
schimbã culoarea semafoarelor.

ªi echipele Siemens din centrele
de cercetare-dezvoltare din Româ-
nia sunt implicate în proiecte ample
de cercetare în domeniul „Internet
of Things", scopul fiind realizarea
unui cadru care sã permitã realiza-
rea de aplicaþii tip „smart cities".
Unul dintre aceste proiecte este
CityPulse, iar echipa Siemens Cor-
porate Technology Braºov a folosit
aceastã platformã pentru a dezvolta
o aplicaþie care localizeazã autobu-
zele din oraº în timp real ºi recoman-
dã cele mai bune rute utilizatorilor.

Reporter: Unde se aflã România,
în acest moment, din punct de ve-
dere al dezvoltãrii conceptului de
"smart-city"?

George Costache: Se estimeazã
cã, la nivel global, piaþa soluþiilor
smart city se va dubla în 5 ani. Existã
o tendinþã clarã de digitali-
zare a oraºelor, tehnolo-
giile inteligente fiiind
esenþiale pentru o
dezvoltare sustena-
bilã pe termen
lung. În România,
suntem încã la în-
ceput pe acest drum
al digitalizãrii oraºelor,
însã trendul este unul
pozitiv, iar numãrul iniþiative-
lor de acest tip creºte. Tot mai multe
municipalitãþi au dat dovadã de des-
chidere faþã de acest concept, iar un
numãr tot mai mare de companii
private s-au implicat în proiecte pi-
lot. În oraºul Alba Iulia, spre exem-
plu, dupã anunþarea programului
pilot de cãtre Ministerul Telecomu-
nicaþiilor, dar ºi ca urmare a implicã-
rii municipalitãþii, au fost demarate
zeci de proiecte tip „smart city".

În plus, tot mai multe oraºe din
România fac pasul cãtre o abordare
integratã ºi au anunþat cã pregãtesc
strategii, care sã integreze elemente
cum sunt transportul prietenos cu
mediul, clãdirile sustenabile, reþelele
energetice inteligente, dar ºi pro-
movarea unei culturi de afaceri axa-
tã pe inovaþie, colaborativã ºi des-
chisã. Doar prin existenþa unor stra-
tegii coerente ºi printr-o implemen-
tare consecventã vom reuºi sã con-
struim o Românie a viitorului.

Reporter: Care sunt proiectele de
"Smart-City" în care este implicatã
Siemens?

George Costache: Un exemplu re-

cent este implicarea Siemens în pro-
iectul pilot Alba Iulia - Smart City.
Oraºul Alba Iulia a fost inclus într-un
proiect de cercetare global realizat
de Siemens, alãturi de oraºe ca Bru-
xelles ºi Londra. Cercetarea a anali-
zat cele mai potrivite tehnologii in-
teligente ce pot fi implementate în
fiecare oraº inclus în studiu, în func-
þie de prioritãþile municipalitãþilor. În
cazul Alba Iulia sectoarele vizate au
fost Conectivitate, Energie ºi Trans-
port, iar analiza a arãtat cã fiecare
euro investit în tehnologii inteligen-
te ar putea genera pe termen lung
peste 2 euro sub forma beneficiilor
directe ºi indirecte.

O astfel de cercetare oferã infor-
maþii preþioase oraºului pentru cã
subliniazã rentabilitatea mai multor
tipuri de tehnologii, luând în calcul
specificul oraºului. Astfel, este mult
mai uºor sã selectezi tipurile de teh-
nologii sau domeniile care rãspund

cel mai bine necesitãþilor pe
care oraºul le are ºi sã con-

turezi o strategie.
Reporter: Care ar fi
rolul autoritãþilor în
dezvoltarea concep-
tului de smart-city?
Pot înþelege actualii

primari aleºi avantaje-
le unui oraº smart?

George Costache: Bineî-
nþeles, autoritãþile au un rol

cheie în dezvoltarea oraºelor inteli-
gente, mai ales dacã discutãm de o
abordare strategicã, integratã. Aºa
cum am menþionat, deschiderea ºi
interesul municipalitãþilor faþã de
astfel de proiecte sunt tot mai mari,
iar acest lucru este determinat toc-
mai de înþelegerea beneficiilor pe
care astfel de investiþii le genereazã.

Reporter: Cât de expus este un
oraº smart atacurilor cibernetice?

George Costache: Securitatea ci-
berneticã este un subiect cheie
într-o societate care devine tot mai
digitalizatã, iar companiile investesc
sume considerabile în dezvoltarea
unor soluþii care sã previnã, identifi-
ce rapid ºi sã trateze eventualele
vulnerabilitãþi. Aceastã piaþã a se-
curtãþii cibernetice a crescut de 35
de ori în ultimii 13 ani. În 2004 era
estimatã la 3,5 miliarde de dolari, iar
în 2017 se preconizeazã cã va atinge
120 miliarde de dolari.

Pentru Siemens, spre exemplu, di-
gitalizarea ºi, implicit, standardele
privind securitatea ciberneticã au o
importanþã strategicã. Avem o echi-

pã proprie care monitorizeazã ºi
analizeazã problemele de securitate
la nivel mondial. În acest fel, Sie-
mens beneficiazã de o privire de an-
samblu asupra vulnerabilitãþilor
apãrute ºi contribuie, prin aceastã
expertizã, la dezvoltarea unor noi
standarde de securitate. Spre exem-
plu, ProductCERT de la Siemens se-
curizeazã universul digital al clienþi-
lor noºtri printr-o abordare pe trei
paliere: prevenþia, identificarea tim-
purie ºi tratarea profesionistã a vul-
nerabilitãþilor privind securitatea în
cazul produselor Siemens. Pentru
departamentele de testare ale Sie-
mens, analizele de securitate de di-
naintea livrãrii propriilor produse re-
prezintã de asemenea un pas esen-
þial în asigurarea calitãþii. Tehnologi-
ile inteligente ne fac viaþa mai
uºoarã, ne ajutã sã inovãm, sã evo-
luãm ca societate, iar securitatea ci-
berneticã este o componentã esen-
þialã a acestei lumi digitalizate.

Reporter: Cât de mult creºte cali-
tatea vieþii cetãþeanului într-un oraº
inteligent?

George Costache: Imaginaþi-vã
un oraº în care, datoritã datelor co-
lectate, poþi ºti dimineaþa, de la pri-
ma orã, care este cea mai bunã rutã
pe care poþi merge spre birou, la ce
orã vine primul autobuz ºi care este
timpul estimativ în care poþi parcur-
ge o distanþã. În care nivelul de zgo-
mot ºi de poluare sunt reduse pen-
tru cã traficul auto este în scãdere ºi
electromobilitatea creºte ca ponde-
re. Unde autobuzele ºi bicicletele
circulã cu prioritate pe benzi specia-
le. Un oraº în care iluminatul stradal
este optimizat în funcþie de traficul
pietonal ºi provine preponderent
din surse regenerabile. Unde cetãþe-
nii nu sunt doar consumatori, ci ºi
producãtori de energie. În care îþi
poþi monitoriza consumul de electri-
citate, ba chiar mai mult poþi afla
cum îl poþi scãdea. Un oraº în care
poþi accesa virtual orice instituþie
publicã ºi unde poþi participa la dez-
voltarea oraºului prin platforme co-
laborative. Este dificil de cuantificat
procentual cu cât creºte calitatea
vieþii într-un astfel de oraº, dar dacã
privim spre oraºele aflate în top la
acest capitol observãm cã toate in-
vestesc în infrastructurã inteligentã.

Reporter: Vã mulþumesc!
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Costache:

"Securitatea ciberneticã

este un subiect cheie

într-o societate care

devine tot mai

digitalizatã".


